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ENS  TORNEN ELS DINERS 

 

 

Per sentència del Tribunal Constitucional l'anomenada TAXA DE L'EURO 
PER RECEPTA, ha quedat anul·lada.  
 

Aquesta taxa la vam estar pagant uns mesos a les Farmàcies. Ens cobrava la Farmàcia un euro 
per cada recepta.  
 
La TAXA, a l’admetre’s a tràmit la demanda pel Tribunal Constitucional, es va deixar de cobrar fa 
uns mesos.  
 
En compliment d'aquesta sentència, la Generalitat ha facilitat uns impresos que ens permetran 
recuperar els diners pagats per aquestes taxes.  
 
 PROCEDIMENT:  
  
1- Omplir l'imprès que s'adjunta.  (un imprès per persona).  
 
2- Portar-lo a la Caixa o Banc per on cobrem la pensió. A l'Oficina del Banc o Caixa ens ompli-
ran les dades bancàries i ens posaran el segell del banc o caixa.  
 
3- Un cop segellat l'imprès per la Caixa o Banc, hem lliurar-lo al nostre CAP (ambulatori). La Ge-
neralitat té les dades del que hem pagat per aquesta TAXA i ens abonarà l'import en el nostre 
compte corrent o llibreta d'estalvi.  
 
Aquesta TAXA només es va cobrar a Catalunya. Els pensionistes que resideixen fora NO VAN 
PAGAR LA TAXA i per tant aquest assumpte no els afecta.  
 
Per a qualsevol informació trucar de 10 a 14 hores al despatx de l’ATAB .  
 

EURO PER 
RECEPTA  

FE D’ERRADES 

En l'anterior número d'EL TORREÓN en la relació dels companys que van participar en la 

Campanya de recollida d'Aliments, hi ha una donació repetida. La de data 17 de Juny a nom 

de M.I.P. de 50 € està repetida. La suma de 4.000 € és correcta. En fer la llista per un error 

en la composició es va repetir aquest ingrés.  

Hi ha tres ingressos que van arribar després d'estar tancat el recapte , i que corresponen a 

S.V.R. de 50 €, un altre d’A.D.G. de 50 € i una tercera d’A.L.C. també de 50 €. Aquests 150 € 

més els 4 € sobrants en fer la compra, sumen 154 € que queden dipositats a la Caixa i servi-

ran per obrir una propera campanya del Banc d'Aliments.  



 

 

AQUEST ANY, TOCARÀ MÉS  

70.402  
 

LES PARTICIPACIONS AL PREU DE 5 € JA ESTÁN 

A LA VENDA . 

 

4 € DE LOTERIA I 1 € PER AL SORTEIG D’UNA 

PANERA COMPOSADA PER: 

1 TABLET DE 9 “ 

1 PERNIL IBÈRIC DE GLA 

6 AMPOLLES DE CAVA BRUT NATURE 

ELS BENEFICIS DE LA PANERA 

ES DEDICARAN ÍNTEGRAMENT 

AL BANC D’ALIMENTS DE CÀRI-

TES.  

PUNTS DE VENDA DE LOTERIA  

 
Als centres de treball.– Delegats d’A.T.AB.  

Al despatx de l’A.T.A.B.  Clot 187.  De 10 a 14 hores. 

 

ELS PENSIONISTES QUE NO PUGUIN DESPLAÇAR-SE AL DESPATX, PODEN 

TRUCAR PER TELÈFON AL 93.351.38.39, ENCARREGAR LA LOTERIA QUE DE-

SITGIN, INGRESSAR L’ IMPORT AL COMPTE 

CAIXA DE PENSIONS   

IBAN   ES 69 2100  3235  3822  00282372  
I SE’LS ENVIARÀ PER CORREU AL SEU DOMICILI.  

 

FUNERAL COMPANYS DIFUNTS 

 

DIMARTS 4 de NOVEMBRE a les 6 de la tarda, a la Parròquia de la Concepció. 

Carrer Aragó 299, entre Pau Clarís i Bruc.   
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CIRCULA PER INTERNET  
 

Un company ens envia un text que fa mesos circular per Inter-
net. 
 
El contingut del missatge és el següent:  
 
El cobrament de la pensió hauria de ser exclòs l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les següents ra-
ons:  
 
1. No és un rendiment del treball.  
 
2. Aquestes pensions actuals es van anar generant durant la 
vida laboral que amb el cobrament dels salaris mensuals / anu-
als van ser sotmeses ja a IRPF. És a dir ja van tributar per l'im-
post  
 
3. Per tant al ser sotmeses en l'actualitat a l'IRPF estan sent gravades novament pel mateix impost, caient clarament 
en la figura de "doble imposició", que s'ha de corregir fent que la pensió quedi exclosa de l'IRPF. 
 
4. La pensió podria tenir cabuda com a rendiment de capital mobiliari, amb una fiscalitat molt menor i que va dismi-
nuint progressivament de manera notable amb l'edat del jubilat.  
 
5. Tindria sentit aquesta figura ja que el jubilat va anar acumulant aquest capital al llarg de la seva vida laboral i (una 
altra vegada pagant el corresponent IRPF per cobrar al final d'ella la pensió.)  
 
6. Aquesta figura està contemplada en la Llei i d’ella es beneficien les entitats financeres privades amb el producte 
Renda Vitalícia Immediata aplicada a un capital del client (que en el nostre cas seria el capital acumulat per nosaltres 
durant la vida laboral) per obtenir així una renda vitalícia immediata (assimilable al concepte de la nostra pensió).  
 
7.- Concloent: La nostra pensió NO ÉS UN RENDIMENT DEL TREBALL i JA VA SER SOTMESA A l'IMPOST DU-
RANT LA NOSTRA VIDA LABORAL, PEL QUE ES FA NECESSARI CORREGIR AQUESTA INJUSTÍCIA.  
 

Ens sembla una proposta d'allò més raonable, ja que els governs juguen com els ve de gust amb el pagament de les 
nostres pensions. Uns les congelen, altres diuen que les pugen un mínim i després via impostos acabem perdent di-
ners.  
 
El raonable és que per evitar aquests jocs, l'import de les pensions públiques fossin NETES, ja que el joc de pagar 
unes quantitats "brutes" i després exigir unes quantitats per impostos sobre aquestes pensions, sembla que única-
ment serveix per generar burocràcia.  
 
Agrairem opinions sobre aquesta proposta de circular per Internet, ja valdria la pena obrir un debat i quan tinguem 
una proposta clara, podríem promoure una recollida de signatures a nivell nacional entre pensionistes i organitzacions 

REVALORITZACIÓ  DELS  COMPLEMENTS  DE  PENSIÓ 

 

Com vam informar al mes de juny, les reclamacions judicials de prop de 600 pensionistes afiliats a l’ATAB van 

ser retirades després d’arribar a un acord amb la Direcció de l'empresa pel qual els increments de les nostres pen-

sions seran des d'aquest moment del 2% anual, amb independència de quin sigui l'IPC.  

 

En aplicació d'aquest acord a la pensió de juliol es van abonar els endarreriments de juny i juliol. Aquests endar-

reriments són la diferència entre l'increment que se'ns va donar a compte al gener un 1,5% i el 2% pactat des del 

juny.  

 

A l'agost ja cobrem exactament l'import vigent dels nostres complements de pensió d'Aigües de Barcelona.  

 

Aquest import el cobrarem fins a desembre de 2014 i el gener de 2015 aquest import serà incrementat en un 2% i 

així cada any. 

  



 

 

 

 

 

 

EL PREU INCLOU:  
Autocar, règim de pensió completa, bufet lliure amb de-
gustació de marisc, begudes als àpats, excursions de dis-
sabte i diumenge, assegurança de viatge.  
 

PREU AFILIATS I CÒNJUGE                82 € 
PREU CONVIDATS               88 € 
 
RESERVES.– De 10 a 14 hores dies laborables. Telèfon 
93.351.38.39 i mòbil 608.493.728   Agència GECOTOUR  

 

INGRESSOS CAIXA DE PENSIONS  

IBAN   ES 69 2100  3235  3822  00282372  
 
Al efectuar el pagament indicar nom i cognoms  
 

 

 

CAP DE SETMANA 
L’ AMETLLA DE MAR  

DISSABTE 4  I  DIUMENGE 5    D’OCTUBRE   

 

 

 

 

 

DISSABTE 4.-   
Sortida a les 8 de Pg. de Sant Joan—València  i a les 8.25 
de Central Cornellà. 
Breu parada en ruta per esmorzar –no inclòs– . 
Continuarem viatge direcció Tarragona, visitant les pobla-
cions de Pratdip i Tivissa.  
Finalitzades aquestes visites ens traslladarem a l’HOTEL 
L’AMETLLA DE MAR ****. 
A l’arribada a l’Hotel ens rebran servint-nos un cocktail  de 
benvinguda. Repartiment d’habitacions i dinar.  
Tarda lliure, sopar. 
 
DIUMENGE 5.-  
Esmorzar i  excursió a Sant Carles de la Ràpita i Delta de 
l’Ebre . Després tornada a l’Hotel per dinar i a la tarda tor-
nada a Barcelona.  
 

ALTERNATIVAMENT A LES EXCURSIONS.-  EL 
DIUMENGE DE 10 A 13 HORES:    
ACCÈS AL SPA, JACUZZI, BANYS TURCS I PISCI-
NA CLIMATITZADA  

Edita: Junta Directiva de l’Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona 
Carrer del Clot 187, entresòl 2a, 08027 Barcelona. Tel. 93 351 38 39           
e-mail: sindicat@atab.cat     www.atab.cat  

ATAB 
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Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut4  

  
Sol·licitud de retorn de la taxa de l’euro per recepta1 
 
Dades de la persona sol·licitant (a nom de qui es van prescriure les receptes)  
Cognoms i nom  

      
DNI/NIF 

      

CIP 

      

Adreça 

      

Localitat 

      
Codi postal 

      

Telèfon 

      

Adreça electrònica 

      

 
Dades del/de la representant legal (en cas de menors, incapacitats o de defunció de la persona sol·licitant) 

Motiu de la representació legal (comproveu la documentació que cal presentar en cada cas)
 2
 

 menor d’edat  incapacitat  defunció de la persona sol·licitant 
Cognoms i nom 

      
DNI/NIF 

      

CIP 

      

Adreça 

      

Localitat 

      
Codi postal 

      

Telèfon 

      

Adreça electrònica 

      

 
 
 

Sol·licito:  

El retorn de l’import abonat en concepte de la taxa de l’euro per recepta, segons el que estableix la Sentència del 
Tribunal Constitucional, de 6 de maig de 2014. 

Sota la meva responsabilitat, declaro que les dades bancàries que consten en aquesta Sol·licitud corresponen al compte 
corrent o llibreta d’estalvis que estan al meu nom.  

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal 

 

Data 

 
Dades bancàries

3
 

Cognoms i nom del titular del compte o llibreta (de la persona sol·licitant o representant legal) 

      

Nom de l’entitat bancària o d’estalvi 

      
Codi IBAN 

                                
 

               
Codi SWIFT/BIC 

       

Adreça de l’agència 

      

Codi postal 

      

Localitat 

      

País 

      

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signatura i segell) 

  

Data 

Notes: abans d’emplenar la Sol·licitud, llegiu atentament la informació que consta en el full següent. 
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Informació per emplenar aquesta Sol·licitud 
 
1
 El dret a reclamar és un dret individual. 

 Es comprovarà que esteu al corrent de les obligacions tributàries i que no teniu cap deute amb l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Les dades personals que consten en aquesta Sol·licitud seran tractades pel Servei Català de la Salut (CatSalut) per tal 

de gestionar el retorn de la taxa de l’euro per recepta. L’òrgan responsable és la Subdirecció del CatSalut (travessera 

de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia, 08028 Barcelona), davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició d’aquestes dades. 

 
2 

Cal presentar la documentació que acrediti la representació legal, segons correspongui: 

 – En cas de menors: còpia del llibre de família. En cas de separació o divorci, cal presentar còpia de la sentència o 

resolució judicial, o conveni, que acrediti la potestat parental. 

 – En cas d’incapacitats: còpia de la sentència d’incapacitació. 

 – En cas de defunció de la persona a qui es van prescriure les receptes (persona sol·licitant): còpia del document 

acreditatiu de la successió en el dret. 

 
3
 És imprescindible el codi IBAN i, si escau, el codi SWIFT/BIC. Les dades s’han d’emplenar començant per l’esquerra.  

 
4
 La unitat receptora d’aquesta Sol·licitud l’ha de fer arribar a la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut (travessera 

de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia, 08028 Barcelona). 

 

Per a més informació, podeu trucar al 061 CatSalut Respon, les 24 hores del dia. 
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